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HePi vakantie
kijken na schooltijd naar werkjes en schriften tot 16.00u
brief uitnodigingen voor oudergesprekken mee naar huis
Afspraken voor oudergesprekken mee naar huis
Oudergesprekken groepen 1-7
schoolverlatersavond voor ouders groep 8
rapporten mee naar huis
kennismaken nieuwe groep/nieuwe leerlingen
Laatste schooldag

PBS
Yes we zijn zover!!! De 180 ballen zijn binnen. Na
de vakantie krijgen alle kinderen een klein
cadeautje om dit te vieren. We gaan nu aan de slag
om de 200 ballen te bereiken. We hadden dit
voorzichtig als doel gesteld en zijn heel trots als we
dit werkelijk gaan halen. Vanaf 17 juni gaan we
werken aan de laatste gedragsverwachting en
misschien ook wel de moeilijkste: “ik let op
mezelf”.
Doe-middag
Afgelopen vrijdag was onze doe-middag een groot succes! Bedankt
voor de vele belangstelling!
Sportdag groep 7-8
Maandag hadden de kinderen van de bovenbouw hun sportdag. Ze
hebben genoten van prachtig weer en de sfeer was heel gezellig.
Dankzij de hulp van ouders was het een zeer geslaagde dag!

Records jongens groep 7-8
Sprint

Kleine bal

800meter

Fietsband

Verspringen

Hindernis

Quin 7c

Zinedinne 7/8

Santino 8a

Dylan 7b

Zayd 8b

baan
Filipe 8a

11.31 sec

30 meter

3min. 9sec

Santino, Luuk 8a

3,80 meter

15,40 sec.

17 meter

Records meisjes groep 7-8
Sprint

Kleine bal

800meter

Fietsband

Verspringen

Hindernis

Dewi 8b

Sanne 7a

Anneke 7a

Sanne 7a

Dewi 8b

baan
Faith 8a

10.71 sec

23 meter

3 min 16 sec

13 meter

3,35 meter

16,28 sec

Sportdag groep 1-6
De sportdag voor de groepen 1 t/m 6 hebben we helaas moeten
uitstellen tot donderdag 20 juni. Hopelijk kunnen we ook dan weer
rekenen op veel hulpouders. En mooi weer!

Vervangingen
Dinsdag 11 juni Juf Manon in groep 7c met juf Marcella
Dinsdag 11 juni juf Baukje in groep 6b voor juf Quincy
Woensdag 12 juni juf Nicole
Woensdag 12 juni meneer Leon in groep 6a voor juf Crissy
Donderdag 13 juni juf Baukje in groep 8b voor juf Whitney
Donderdag 13 juni meneer Leon in groep 8a voor meneer Eugène
Vrijdag 14 juni meneer Melvin in groep 7b voor meneer Ruud
Vrijdag 14 juni meneer Joep in groep 7a voor juf Marjolein
Kijkmoment
Dinsdag 11 juni bent u na schooltijd welkom, tot 16.00u, om de werkjes en
schriften in te zien van uw kind in de groep(en). w kind kan dan samen met u
zijn/haar werk laten zien waar hij/zij nu mee bezig is.
Sponsorgeld
Definitieve bedrag is bekend: €5250.52
Alle kinderen bedankt voor het ophalen van dit mooie bedrag en alle ouders
bedankt voor het ondersteunen van jullie kids.
Kinderstembureau uitslag!
Vorige week mochten kinderen stemmen in het stembureau bij het stadhuis in
Oosterhout. De kinderen konden kiezen tussen een vliegtuigje of een bellenblaas.
En de winnaar is….. Bellenblaas!
Op 5 juni nodigt “JONG” kinderen van de basisschool uit om samen met hun
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s naar het Slotpark te komen.
Vanaf 14.30 uur kan er met divers buitenspeelgoed gespeeld worden. Ook wordt
de winnaar van de verkiezing uitgedeeld, de bellenblaas.
Laat even via jong@oosterhout.nl weten of je komt en met hoeveel kinderen.

De vakantieBieb gaat weer open!
Gratis e-books voor het hele gezin.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat
is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt terugval
van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en
biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te
zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend t/m 31 augustus.

